
   

                
 

 

 

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko 

konservatorsko društvo vas vabijo na 

 

POSVET OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NA OBJEKTIH 

KULTURNE DEDIŠČINE S PRIMERI DOBRIH PRAKS 

LOKALNIH SKUPNOSTI,  

 

ki bo v četrtek, 9. junija, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica.    

Sodelovali bodo strokovnjaki s področja kulturne dediščine, predstavniki občin in 

strokovnjaki za energetske sanacije. Ključni akterji iskanja pravih poti bodo na enem mestu 

predstavili najpomembnejša dejstva, ki usmerjajo njihovo odločanje, vzbujajo skrbi in 

možnosti za energetsko zeleno prihodnost obnove stavb kulturne dediščine. 

Posvet bo odprl aktualno področje energetskih sanacij objektov pod varstvom kulturne 

dediščine in številne izzive, pred katere so, kot njihove lastnice, postavljene tudi občine.  

 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Do ponedeljka, 6. junija (do 12. ure) oziroma do 

zapolnitve mest se lahko prijavite na povezavi TUKAJ. Prijava je obvezna. 

 

Za udeležence posveta bo do 10. ure zagotovljeno brezplačno parkiranje na parkirišču, ob 

parku nasproti vhoda v grad (kot dokazilo prosimo pokažite vabilo na dogodek). 

Vabljeni. 
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https://skupnostobcin.si/dogodek/posvet-obnovljivi-viri-energije-na-objektih-kulturne-dediscine-s-primeri-dobrih-praks-lokalnih-skupnosti-najava/?preview_id=46709&preview_nonce=4003d920c9&_thumbnail_id=-1&preview=true


9.15 – 10.00 Registracija 

 

Program: 

1. Pozdrav in uvod (10.00 – 10.15) 

- dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica 

- Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

- Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije 

- Srečko Štajnbaher, vodja Območne enote Maribor Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije in predsednik Slovenskega konservatorskega društva 

 

2. Prispevki 

➢ Varstveni režimi za kulturno dediščino v OPN posameznih občin in primeri praks, 

Srečko Štajnbaher, vodja Območne enote Maribor Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije in predsednik Slovenskega konservatorskega društva (10:15-10.35) 

 
➢ Obnovljivi viri energije v Lokalnih energetskih konceptih občina – potenciali in 

realizacija, dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje, županja 

Selnice ob Dravi (10:35-10:55) 

 

➢ Sinergija kulturne dediščine in fotovoltaike, dr. Simona Kostanjšek Brglez, Peter 

Kumer, Enertec d.o.o. (10:55-11:15) 

 

➢ Pripravljenost gospodinjstev v enodružinskih in večstanovanjskih stavbah za 

investiranje v samooskrbo z električno energijo in vgradnjo fotovoltaičnih panelov, 

Rajko Dolinšek, Direktor Informa Echo (11:15-11:35) 

 

11:35-11:45 Odmor 

 
➢ Izkušnje z vzpostavitvijo energetske skupnosti Luče, projekt Obzorja 2020 COMPILE, 

izr. prof. dr. Andrej Ferdo Gubina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

(11:45-12:05) 

 

➢ Kulturna dediščina in energetski ukrepi, dr. Eva Sapač, Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije (12:05-12:25) 

 

➢ Ogrevanje kulturnih spomenikov z IR paneli, Aleš Babič, Ekosen, d.o.o. (12:25-12:45) 

 

12:45-13:45: Razprava 

 

Predavatelji bodo na vprašanja odgovarjali v sklepnem delu srečanja od 12.45 naprej. Za 

bolj organiziran potek razprave vas vabimo, da nam znana vprašanja posredujete v naprej, 

pred dogodkom, na elektronski naslov info@skupnostobcin.si. 

 

 

*** 

mailto:info@skupnostobcin.si

